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Anexa 12  
 

Plan operațional de dezvoltare a DPPD 2019 
 

Nr. 
ctr. 

Descrierea activităţii Termen  

1 Activităţi privind asigurarea şi evaluarea calităţii 
1.1 Elaborarea Raportului de evaluare şi a Planului operaţional.  Ianuarie  

 
1.2 Coordonarea procesului de evaluare a personalului academic de 

către studenţi. 
Ianuarie  

 
1.3 Organizarea practicii pedagogice pentru semestrul II. Februarie  
1.4 Analiza rezultatelor evaluării şi corelarea rezultatelor cu 

politicile privind personalul academic. 
Februarie  

1.5 Raportul tutorilor cu privire la desfăşurarea sesiunii de examene 
şi la performanţele studenţilor; măsuri de înlăturare a 
disfuncționalităților. 

Februarie  

1.6 Autorizarea ARACIS pentru funcționarea locației de la CCD 
Mehedinți 

Martie - Iunie 
 

1.7 Reanalizarea situaţiilor de risc prevăzute în Registrul riscurilor şi 
identificarea unor noi strategii de diminuare/înlăturare a 
acestora. 

Martie  
 

1.8 Organizarea acțiunii non-formale Împreună spre o carieră 
didactică de succes! 

Martie 

1.9 Evaluarea intercolegială.  
Analiza activităţii de consiliere academică şi profesională a 
studenţilor. 

Mai-Iulie 

1.10 Organizarea conferinței regionale Educația Azi - Împreună spre 
o carieră didactică de succes! 

Mai 

  
1.11 

Organizarea DPPD - UVT pentru a participa la conferința 
națională Educația Azi! Iași, 30 mai 2019 

Aprilie - Mai 

  
1.12 

Acţiuni de promovare a DPPD. Mai -
Septembrie 

  
1.13 

Întocmirea Statelor de funcţiuni într-o primă variantă. Iunie - Iulie 
 

 
1.14 

Actualizări la Fişa postului pentru personalul didactic şi cel 
nedidactic. 

Septembrie 
 

1.15 Elaborarea Fişei disciplinei conform standardelor implementate. 
Revizuirea suporturilor de curs şi a materialelor aferente. 

Septembrie 
 

 
1.16 

Conceperea orarului pentru semestrul I. Asigurarea spaţiilor 
necesare desfăşurării activităţilor didactice. 

Septembrie 
 

1.17 Organizarea practicii pedagogice, selecţia şcolilor de practică şi 
a supervizorilor. 

Septembrie 
 

1.18 Definitivarea Statului de funcţiuni. Septembrie 
 

1.19 Monitorizarea activităţii studenţilor; dezvoltarea unui sistem de 
comunicare coerent şi eficient . 

octombrie 

http://www.dppd.uvt.ro/


 

PAGINA  |                                                                                                                                                                                              2 

 
 

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, Cam. 226, 300223 Timişoara, România.  
Tel.: +4 0256-592.106  (Director), +4 0256-592.151 (Secretariat), Fax: +4 0256-592.360. www.dppd.uvt.ro 

. 

. 
 

.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE.  
      DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC . 

   
2. Auditul intern 
2.1 Evaluarea instituţională, conform Ghidurilor ARACIS şi CNATCU a 

procedurii interne. 
Ianuarie-
februarie  

2.2 Procese specifice iniţierii şi funcţionării programelor de formare 
iniţială şi formare continuă: selecţia cadrelor didactice; 
finalizarea activităţii. 

mai 

2.3 Proceduri specifice evaluării interviului pentru admitere. iunie 

2.4 Asigurarea resurselor pentru buna  desfăşurare a activităţilor 
didactice. 

octombrie 

3 Actualizarea / îmbunătăţirea documentelor sistemului de management al 
calităţii 

3.1 Proceduri referitoare la procesul didactic. februarie 

3.2 Procedura pentru elaborarea Raportului de evaluare internă a 
programelor de studii. 

martie 

3.3 Procedura privind evaluarea rezultatelor la examene. mai 

3.4 Procedura şi instrumente pentru evaluarea de către studenţi. octombrie 

4 Dezvoltarea sistemului informatic pentru monitorizarea calităţii  

4.1 Baza de date privind programele de studii ale D.P.P.D. aprilie 

4.3 Baza de date privind structura CEAC. mai 

4.4 Baza de date privind rezultatele evaluării de către studenţi. iunie 

5 Diseminarea informaţiilor şi crearea culturii calităţii în universitate 

5.1 Dezbateri/ diseminarea în cadrul DPPD a metodologiei şi 
Ghidurilor ARACIS , CNATCU pentru: cadre didactice; 

februarie 

5.4 Actualizare site-ul DPPD mai 

 
 

 
        Director DPPD, 
        Conf. univ. dr. Marian D. ILIE 
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